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Tájékoztató a 2014. február 3-án megtartott 
Képviselõ-testületi ülések döntéseirõl
NAPIREND  ELŐTT Turcsi József 

polgármester tájékoztatott a két ülés kö-
zött  történt  fontosabb  eseményekről,  az 
átruházott  hatáskörben  hozott  döntésekről 
és a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról.

NAPIRENDEN
Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  módosította  a  2013. 
évi  költségvetéséről  szóló  4/2013.  (II.18.) 
önkormányzati rendeletet

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  rendeletalkotása  a 
2014. évi költségvetéséről
Sportegyesületek követelés elengedésére 

vonatkozó kérelme elfogadásra került.
A Csabrendeki Kulturális és Sport 

Egyesület  kérelmére  a  Csabrendek,  Kos-
suth  u.  37/A.  szám  alatti  bérleményre  vo-
natkozó  bérleti  szerződést  2014.  január 
1-jétől határozatlan ideig kerül megkötésre.
A  Csabrendek  916/33  hrsz-ú  sporttelep 

haszonkölcsön  szerződésen  alapuló  hasz-
nálatáról döntés

„Krízis Kezelési Útmutató”  elkészítteté-
séről született döntés

Önkormányzati lakások bérbeadásáról 
döntés

5  együttes  képviselő-testületi  ülés  ke-
retében:
NAPIREND  ELŐTT jelentés a lejárt 

határidejű határozatokról
NAPIRENDEN

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetésének módosítása

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hi-
vatal  2014.  évi  költségvetésének  megtár-
gyalása
Megállapodás  az  iskola működtetéséhez 

való hozzájárulásról

9 együttes képviselő-testületi ülésen:
„Csabrendek és Környéke Szociális Tár-

sulás”  intézménye  2013.  évi  költségvetés 
módosításának megtárgyalása

„Csabrendek és Környéke Szociális Tár-
sulás”  intézménye  2014.  évi  költségveté-
sének megtárgyalása

Asztalitenisz hírek
A Csabrendek FC versenyzői  január 19-

én  Tapolcán  vettek  részt  az  asztalitenisz 
bajnokságon!  11  csabrendeki  versenyző 
képviselte  csapatunkat  méghozzá  nagyon 
eredményesen! Szabó Virág  14  év  alat-
ti  kategóriában  győzni  tudott,  a  14-
18  év  közöttieknél  3.  helyezést  ért  el. 
Kovács Balázs egész napos jó játékának 
köszönhetően – 1 vesztett játszmával – két 
versenyszámban  is  diadalmaskodni  tudott. 

A fiú 14-18 év közöttieknél Holczer Balázs 
2.  lett,  ugyanebben  a  kategóriában  3.  lett 
Hóti Péter. A felnőtt igazolt versenyszámot 
a  Csabrendek  FC  játékosa,  Szollár Csaba 
nyerte.  Március  8-án  9  órától  kívánjuk 
megrendezni  a  körzeti  versenyünket, 
amelyre amatőr versenyzőket várunk. 
A  versenyzők  több  kategóriában  is  ösz-

szemérhetik  tudásukat,  hiszen  lesz  női, 
amatőr, páros, ifjúsági kategória. 

A nevezés díja 300 Ft/fő/versenyszám. 
Március  29-től  indítanánk  a  térségi  csa-

patbajnokságunkat.  A  bajnokságra  2  fős 
csapatok  jelentkezését várjuk! További  in-
formációk a Csabrendek FC Asztalitenisz 
Szakosztály facebok oldalán találhatóak, il-
letve edzéseinken lehet érdeklődni. 
Edzéseink ideje Kedd, Péntek 17-19-ig!
Örömünkre  szolgál,  hogy  a  fiatalok 

körében  ismét  érdeklődés  mutatkozik  az 
asztalitenisz iránt, a fenti eredmények mu-
tatják, hogy jó úton haladunk.

Ifj. Nagy Emil edző

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete  tisztelettel  hívja 

a  község  lakosságát  az  1848-49-es  for-
radalom és szabadságharc 166. évfordulója 
alkalmából tartandó megemlékezésre. 

2014. március 15., szombat 
10 órakor Ünnepi szentmise

11 órakor Koszorúzás  Oszterhuber  
Péter  Antal  honvédszázados  emléktáblá-
jánál

11:15 órakor  „Ki  szívét  osztja  szét” 
címmel  Ünnepi  műsor  a  Művelődési 
Házban

MEGHÍVÓ

„Megérteni egymást örömben, szen-
vedésben,

segíteni ha csak egy szóval, egy gon-
dolattal is,

nagyobb művészet, mint végig ba-
rangolni a világot,

gazdagnak lenni és szórni a pénzt.
Mert lelkeink kincse talán a leg-

nagyobb ajándék
és legszebb öröm, amit egymásnak 

adhatunk,
s amiért nem tudjuk elégszer mondani, 

hogy... KÖSZÖNÖM.” 

Sok  szeretettel  hívjuk  a  csabrendeki 
Hölgyeket 2014. március  7-én,  pénte-
ken 17:30 órakor  kezdődő  NŐNAPI 
AJÁNDÉKMŰSORUNKRA! 
Köszöntőt mond Turcsi József polgár-

mester.  A  műsor  sztárvendége:  IHOS 
JÓZSEF humorista! A belépés díjtalan! 
Minden  kedves  érdeklődőt  szeretettel 
várunk!

Boldog Nőnapot 
Kívánunk!



2014. Február2

Kedves Barátok, 
Kedves Ismerõsök!
Kislányom, Kalmár Hanna születése óta 

a sok-sok öröm mellett örök aggódás és 
küzdelem az életünk. A kezdeti nehézsé-
geket, a gyógyulás keresésének lehetőségét 
mára  felváltotta  a  bizakodás,  egy  egész-
ségesebb élet reményébe vetett hit. 
Nagyon  sokat  segít  ebben  családom,  a 

barátok,  munkatársak,  ismerősök  támoga-
tása. 
Tavaly, amikor már lelkileg és anyagilag 

is  nagyon  rossz  helyzetbe  kerültünk,  ak-
kor kezdődött el a gyűjtés, szerveződött két 
támogató est drága Kislányom gyógyke-
zelésének  elősegítésére,  a  szükséges  költ-
ségek fedezésére. 

Nem mindennapi helyzetünket mindenki 
megértheti,  és  a  nehézségek  ellenére,  so-
ha nem kérünk,  de  annál  nagyobb hálával 
fogadjuk  a  jó  szándékú  emberek  támo-
gatását.  A  decemberi  műtétek  és  a  sönt 
beültetése  óta  Hanna  már  jól  van,  vidám 
és  mindenkivel  nagyon  közvetlen. A  var-
ratok  gyógyulását  követően  ismét  járunk 
gyógytornászhoz, hogy mielőbb sikerüljön 
megtenni az első lépéseket. 
Ezúton  is  szeretném  megköszönni  min-

denkinek, aki bármilyen módon kifejezésre 
juttatta  együttérzését,  támogatását  Hanna 
gyógyulásáért.  Mindenkinek  hálás  szívvel 
köszönjük!

Kalmárné Bódis Veronika

Életkép a faluban
Helyszín a posta. 
Időpont reggel.
Gyakorlatilag  miden  hétköznap  reggel, 

különösen  hétfőnként,  de  leginkább  hó- 
nap  elején  többen  várakoznak  a  posta  ab-
lakoknál.  Ilyenkor  elég  idő  jut  egy  kis 
beszélgetésre. Ott  hallottam, hallgattam ki 
ezt a kis szösszenetet. 
Egy  idősebb  néni  mondta  valakinek  – 

megelégedetten, ujjongva, szinte dicseked-
ve  –,  hogy  kis  unokája  mindig  örül,  ha 
meglátja. Kitárt karokkal fut eléje, sikongat, 
bújik hozzá és állandóan csacsog. A többiek 
egyetértően, de mindig valamit hozzáfűzve 
hallgatták. Ők is idősebbek voltak. 
A nénikén  látszott,  illetve  hangján  érez-

hető volt, hogy mennyire boldog  ilyenkor, 
de  még  az  is  örömet  okoz  neki,  ha  csak 
elmesélheti valakinek. Bizonyára számtalan 
hallgatójának mesélte már el. Érezni le-
hetett,  hogy  őneki  az  unokájába  vetett 
csodálatos  jó  érzése,  szinte  isteni  imádata 
sokkal több, mint akármi más.

Én is annyira hatása alá kerültem a csalá-
di érzelem eme megnyilvánulásának, hogy 
rögtön  elhatároztam,  meglátogatom  pesti 
unokáimat. Hisz olyan ritkán látom őket.
Kijöttem a postáról, elgondolkodtam. 
Az  emberek  nagybetűs  sorsán. A  család 

mindenek  előtt!Ez  így  természetes.  Ez  az 
élet öröme az élet során megélt sok-sok 
viszontagság közepette.

És az is szembe jutott, hogy mostanában 
egyre több néni és bácsi nem élheti át ezt a 
csodát. Mert ez az élet velejáró, semmivel 
nem pótolható csodája. 
Amit gyermekünk felnő, kitanul, munkát 

keres,  ha  talál.  Ha  nem  talál  itt,  vagy  a 
környéken,  talán  még  messzebb  sem,  el-
megy olyan  távolra – külföldre –, ahonnét 
már nem biztos, hogy van visszaút. 
Falunkból közel 100 fiatal dolgozik kül-

földön.  Jövőjében  nem  bízva,  kilátástalan 
helyzetében,  vagy  kényszerből  már  úgy 
gondolkodik, hogy megpróbál kinn egzisz-
tenciát teremteni magának. Állandó meg-
élhetési  forrást keres külföldön,  s ha  talál, 
megbeszéli ezt szüleivel.
A  kedves  szülő mit  tehet?  Fájó  szívvel, 

de  gyermeke  érdekében  azt mondja:  –  Jól 
van  gyermekem!  Ezzel  a  beleegyező  „jól 
van”-al  lemondott  arról,  hogy  majdan 
megszületendő  felnövő  unokáit  nap  mint 
nap láthassa.
Hát jól van ez így?!
Hiába  van  nyugdíjas  klub,  hiába  nyug-

díjas  dalárda,  hiába  szinházasdi,  hiába  ki-
rándulások,  azt  a  csodát  nem  adja  vissza 
semmi,  csak  az  unokák  csillogó  szeme, 
fülig érő mosolya, és örök csacsogása.
Az embert élete során midig élteti valami 

– amit hitet s erőt ad. Ez az éltető elem az 
élet derekán kicsorbulhat, megszűnhet, utá-
na már nagyon nehéz bízni a sorsban.

Csabrendek, február 6. 
Sümegi János

HANNA szülinapi 
támogatói koncertje

Kicsi Hanna  további  támogatására, 
második  születésnapján  újabb  koncertet 
rendezünk  sok-sok  ismert  előadó  rész-
vételével.  Időpont:  2014.  március  22., 
szombat  15  órától.  Helyszín:  Csab-
rendek,  Művelődési  Ház.  Fellépők,  ven-
dégek: Havasi Gábor, Sajcz Gábor, Pintér 
Zoltán, Kid Dance Egyesület, Farkas 
Szabina, Klipper Dávid, Papatyiné Tóth 
Tünde, Deresedő Wild Gerlicék Akusztikus 
Band, Postás Józsi, Tanai Gerda és 
Csordás Jenő, Mikola Niki, Miklósi-Sikes 
Kinga, Horváthné Hollanczer Anita, 
Zafirah hastánccsoport, Győry Dániel, 
Chili Bulizenekar, DJ. DOMINIQUE – 
VÁRKONYI ATTILA! Támogatói jegyek 
500, 1000 és 1500 Ft-os áron vásárolhatók! 
Információ: Művelődési  Ház,  Csab-
rendek  06-20/3880-989,  csabrendek.
konyvtar@gmail.com vagy  a  Facebook-
on Hanna támogatói csoportjában.

Halimbárium
–  A  halimbai  gyógynövényes  hagyo-

mány  címmel  színes  és  lebilincselő  elő-
adást hallhattak az érdeklődők Tóbel János 
polgármestertől február 14-én este. 
Az Életmód Klub  és  a Művelődési Ház 

közös  rendezvényén  megismerhettük,  a  
Halimbát  országos  hírnévre  emelő 
gyógyhatású  füvek  kiváló  ismerője, dr. 
Szalai Miklós esperes történetét. 
A  múlt  örökségét  nem  feledve,  a 

község bemutató- és oktatóközpont lét- 
rehozásával  ma  is   méltón  őrzi   a 
gyógynövényes hagyományt. 
Megtudhattuk, hogy őseink hagyatéká-

ból  építkezve,  a  környezettudatosságra 
nevelés által hogyan fejlődhet,  teremthet 
munkalehetőséget egy modern falu.
Az  Életmód  Klub  következő  ismeret-

terjesztő  előadása  2014.  február  28-án 
pénteken 17 órakor lesz. Ez alkalommal 
a  Elsősegélynyújtás  fontosságáról,  élet-
mentő  alapismeretekről  és  a  gyakorlati 
tennivalókról  is hallhatnak a sümegi Men-
tőszolgálat vezetője, Kovács Tibor és mun-
katársa jóvoltából. Várjuk az érdeklődő la-
kosságot!

Felhívás
Tájékoztatjuk  a  Tisztelt  Lakosságot, 

hogy a községben zajló Egészségprogram 

keretében  március  4-i  és  április  1-jei  na-
pokra ingyenes állapotfelmérés kérhető. 

Jelentkezni Mógerné Molnár Ildikónál 
lehet  személyesen  a  Művelődési  Házban 
vagy a 06-20/3880-989 számon.
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A CSABRENDEK-SÜMEG SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Ez  évben  25  éves  Egyesületünk  hagyo-
mányos  horgászbálját  2014  február  8-án 
tartotta az „Arany Oroszlán” étteremben. 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni min- 
denkinek,  aki  eljött,  hiszen  ezzel  hoz- 
zájárultak  Egyesületünk  működőképes-
ségéhez. Külön köszönetet szeretnénk 
mondani kiemelt támogatóinknak: 
ARANY  NIKOLETTA  -  Cukrászmester 
Nyírespuszta, BAKOS  TIBOR - Támogató 
Csabrendek, BARÁTH LAJOS  - Asztalos 
mester  Csabrendek,  DÖMÖS  KFT AJKA 
- Fuvarozó vállalkozás, HEGEDÜS ÁKOS 
- Építész vállalkozó, HEGEDÜS ÁKOSNÉ 
-  Csabrendek,  HEGEDÜS  ÁRPÁD  -  Tá-

mogató Devecser, ILLÉS GYULA - Asztalos 
mester  Csabrendek,  IZMENDI  DÁNIEL-  
Gazdálkodó  Csabrendek,  KIEFER  FLO-
RIÁN - Támogató Csabrendek, KRIZSÁN 
JÁNOS  -  Támogató  Sümeg,  LACZKÓ 
KRISZTIÁN  -  Horgászbolt  Devecser, 
MEZEI  JÓZSEF  -  Rendek  Diszkont 
Csabrendek,  ÖNKORMÁNYZAT  -  Csab-
rendek, PUJCSEK LÁSZLÓ - Csabrendek, 
SZABÓ JÓZSEF - „Arany Oroszlán” ven-
déglő  Csabrendek, TANAI TAMÁS  - He. 
Elnök  Csabrendek,  UGHY  SÁNDOR  - 
Üveges mester Devecser, VAJDA ATTILA 
- Támogató Csabrendek …és még sokan 
mások…! 

Felhívjuk  az  újság  olvasóinak  figyelmét, 
hogy az Egyesületünk által üzemeltetett 
„Holczer-tavakon”  horgászati  lehetőséget 
biztosítunk,  nemcsak  „igazolt”  horgászok-
nak.  Minden  nap  az  ügyeletes  halőrnél  a 
helyszíni halőrházban napijegy vásárlásával 
lehet horgászni. 
Az árakat az alábbi táblázat tartalmazza.
Aki az Egyesület rendes tagja, és vizsgázott 
horgász  szeretne  lenni,  most  lehetősége 
van  tagfelvételi  kérelmet  benyújtani.  Az 
Egyesület  elérhetőségei  és  információk  a 
http://csabrendek-sumeg-she.bbhsz.hu 
honlapon megtalálhatók.

Hegedüs Ákos HE titkár

Start!
Február közepe lévén ideje elgondolkod-

ni  azon,  hogy  kertünkkel  kezdjünk  vala-
mit. Amint az időjárás lehetővé teszi, hozzá 
lehet  fogni  a  korai  növények  vetéséhez, 
ültetéséhez,  gyümölcsfák,  szőlők  metszé-
séhez. 

A településen nagyon sok kert áll par-
lagon,  a  gazdasági  épületek  pedig  üre-

sen.  Gazdájuk  nem  gondol  rá,  mennyi 
mindent meg tudna termelni magának és 
családjának, a feleslegből pedig még némi 
bevételre  is  szert  tudna  tenni.  Aki  vagy 
akik munka nélkül kell hogy éljenek, sokat 
tudnának  saját  magukon  ezzel  segíteni 
és az önellátás irányába lépéseket tenni. 
A multiknál megvásárolható  zöldség-  és 

gyümölcsféléket sokszor több ezer kilo-
méterről  szállítják  az  értékesítés  helyére. 
Ez  azzal  jár,  hogy  ezeket  a  termékeket 
nyersen, zölden szedik le, és vegyszerekkel 
kényszer érlelik! A termesztésükhöz fel-

használt  törvénytelen  vegyi  anyagokról 
már ne is beszéljünk. Csak a szemnek 
termelnek!  Nem  véletlen  az,  hogy  ennyi 
beteg, immunhiányos, allergiás gyerek van 
és egyre többen lesznek!
Az  otthon  megtermelt,  jó  ízű,  érett, 

vegyszermentes élelmiszerekre egyre 
nagyobb szükség lenne, visszaállítva a 
régi konyhakertek, gazdasági udvarok 
becsületét. Települési szinten már 
megtettük az első lépéseket a START-
program  zöldségtermesztésével, 
valamint  a  nyáron megalapított  szö-
vetkezet tavaszi indításával.

Céljaink között szerepel a ré-
gió  ellátása  egészséges,  friss  zöld- 
ségfélékkel,  a  behatárolt  lehető-
ségek  legjobb  kihasználásával  mun-
kalehetőség  teremtése.  Helyi  termékbolt 
nyitása,  ahol  a  kiskertekben  termelődő 
fölösleg  értékesítését  is  megoldanánk. 
Gépparkunkkal  be  tudnánk  segíteni  a  ker-
tek talajmunkálatainak elvégzésébe. 
Az  állattenyésztés  beindításával  újabb 

munkalehetőségeket biztosítani. 
Nyirespusztán  a  volt  bányatelep  re-

konstrukciója  elkezdődött,  mint  állattartó 
telep  fog  a  továbbiakban  működni.  A 
szürke  marhák  már  belakták  helyüket,  a 
sertéseké most készül, amit több egység is 
fog követni. 
A  megtermelt  javak  feldolgozásával 

hatékonyabbá  tehetnénk  tevékenységünket 
a  téli  holtszezonban  is  munkát  biztosítva 
dolgozóinknak. 

A termékek feldolgozása otthon is el-

végezhető lenne, savanyúság, befőtt, lekvár, 
száraztészta, stb. képében ami szintén áru-
sítható lenne üzletünkben!
Az  is  természetes,  hogy  mindenki  nem 

biztos,  hogy  ért  a  mezőgazdasághoz, 
zöldség-gyümölcstermesztéshez,  és  ezek 

feldolgozásához. Részükre szaktanácsadás-
sal tudunk szolgálni az eredményesebb 
termelés érdekében. A háztáji állattartásnak 
is  széles  palettája  állna  rendelkezésre, 
csak az ilyen irányú szándéknak kell meg-
érlelődnie.

Ezeket a kérdéseket mindenkinek magá-
nak kell eldöntenie, akar-e valamit csinálni 
a kitűzött cél érdekében vagy sem!
Aki  úgy  dönt,  érdemesnek  látja  tenni 

valamit  a  maga  és  családja  érdekében, 
annak  a  lehetőségeinkhez  mérten  minden 
segítséget  megadunk!  A  február  1-jei  la- 
kossági  fórumnak  is  ez  volt  a  célja! 
Szerény  részvétel  mellett  is  közel  2  órás 
tartalmas,  aktív  beszélgetés  folyt,  hasznos 
ötletekkel a további közös tevékenységünk 
reményében!           Szabó János

JEGYÁRAK 2014 *           FELNŐTT  IFI (12-18 ÉVESIG)  GYEREK (3-15 ÉVESIG)
NAPIJEGY
(A fogott halat megtarthatja, nem kell külön kifizetni!) **  2.500.-    1.300.-      1.000.-
SPORT NAPIJEGY
(Nem vihet el halat!)          1.500.-    800.-    -
*Egyéb díjak a honlapon jegyárak menüpontban találhatók!     **részletes szabályok a napijegyen!
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IV. Rejtvényfejtõ Nap
Január  25-én  délután  már  negyedik 

alkalommal került megrendezésre közsé-
günkben a Rejtvényfejtők Napja. 
A  szervezésben  és  a  feladatok  össze-

állításában  most  is  Judi Gergelyé  volt  a 
főszerep. 
A  rendelkezésre  álló bő másfél óra  alatt 

13 versenyző mérhette össze  logikáját,  tá-

jékozottságát. A  korábbi  évektől  eltérően, 
egy  kötelező  feladat  kivételével  mindenki 
olyan  típusú  és  nehézségű  feladatot  oldott 
meg, amilyen neki tetszett. 
Amíg  megtörtént  a  javítás  és  a  he-

lyezettek  sorrendjének  felállítása,  üdítővel 
és  rágcsálnivalóval  vendégeltük  meg  a 
résztvevőket.  Nagy  meglepetés  és  öröm 

volt számunka a Napló tudósítójának meg-
jelenése.  Junior  kategóriában  I.  helyezett 
lett:  Hegedüs Benedek,  II.  helyezett: 
Szanyi-Kállai Roland,  III.  helyezett:  Soós 
Alexandra. 
A felnőttek versenyében I. helyezett lett: 

Judi Jenőné, II. helyezett: Judi Orsolya, III. 
helyezett pedig Bodó Petra. 

Gratulálunk a helyezetteknek és a részt-
vevőknek! Reméljük, hogy  jövőre  is  talál-
kozunk!

Mógerné Molnár Ildikó

Tájékoztatjuk  a  Tisztelt  Olvasókat, 
hogy  március  hónap  folyamán  vár-
hatóan március  3-15-ig a Községi 
Könyvtár leltár miatt zárva tart. 

Kérjük, hogy akinél lejárt határidejű 
könyv  van,  mielőbb  hozza  vissza  a 
késedelmi  díj  befizetése  elkerülése  ér-
dekében. 

További  információt  a  06-20/3880-
989 vagy a 453-187 számon kaphatnak. 

Türelmüket,  megértésüket  ezúton  is 
köszönjük!

Könyvtári 
Olvasók 

figyelmébe!


